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Padre Mariano 

Dom Orani: ‘Beatificação foi uma graça de Deus’ 
São José do Rio Preto, 22 de janeiro de 2005  
 
Monise Centurion 
 
O arcebispo de Belém (PA), Dom 
Orani João Tempesta, ex-bispo 
de Rio Preto, desembarcou ontem 
às 11h20 no município para 
cumprir agenda de compromissos 
marcados desde o ano passado e 
também para rever os amigos. O 
arcebispo ficará por sete dias 
hospedado no Bispado e deixará 
a cidade no próximo domingo. 
Entre uma reunião e outra, Dom 
Orani conversou com o Diário e 
falou sobre religião, a 
receptividade da população de Belém e ainda a beatificação de padre 
Mariano. “Estou contente de voltar a Rio Preto. Apesar de fazer pouco 
tempo que fui para Belém, deu para sentir saudades dos amigos e espero 
rever as pessoas que compartilharam comigo esses sete anos tão 
especiais vividos aqui”, diz Dom Orani. Ao longo do dia, o arcebispo 
presidiu reuniões e conversou com velhos conhecidos. “Embora 
desejassse ficar ainda mais à frente do Bispado, estou feliz com minha 
nova missão, confiada pela Igreja”, afirma.  
 
Sobre o anúncio da beatificação de padre Mariano até o final deste ano, 
Dom Orani afirma que se sentiu muito feliz quando soube da notícia. “É 
muito difícil o Vaticano beatificar alguém. Foi uma graça de Deus e isso 
traz muita alegria para Rio Preto”, diz. Dom Orani, então bispo de Rio 
Preto, comandou a instauração do Tribunal Eclesiástico para investigar o 
possível milagre da cura de garoto rio-pretense atribuído ao padre 
Mariano. “Todos os depoimentos apontavam para algo não explicado pela 
ciência”,diz. Há mais de um mês à frente da arquidiocese de Belém, Dom 
Orani destaca também a receptividade da população. “Eles são 
calorosos. Ainda estou fazendo o trabalho de reconhecimento das 
paróquias e visito muito o interior”, afirma.  
 
Entre suas metas no novo cargo está um trabalho em nível nacional, que 
é tornar conhecidas no Brasil as necessidades pastorais da Amazônia e 
convencer as dioceses brasileiras a participar do trabalho missionário, 
através do envio de um padre para esta finalidade. O projeto, chamado 
Igrejas Irmãs, visa melhorar o atendimento da região amazônica, no 
sentido de evangelização e conscientização. A arquidiocese de Belém é 
composta por 83 paróquias localizadas em 29 municípios, com uma 
população estimada em 2,7 milhões de pessoas. “Quero voltar para Rio 
Preto na posse do novo bispo. Quero ver se isso é possível”, diz. Entre os 
compromissos que o arcebispo cumprirá em Rio Preto estão a 
inauguração de uma rádio educativa do Bispado, a ordenação do padre 
Claudinei Dias Chagas e a instalação de uma quase-paróquia no Jardim 
Iolanda. Amanhã ele preside missa de encerramento do 1º Retiro 
Diocesano das Santas Missões Populares, no Colégio Santo André, para 
o qual já estão inscritas 3,5 mil pessoas de Rio Preto e região. 

  Pierre Duarte   
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 Você concorda que a 
Prefeitura e o governo 

federal invistam R$ 819 
mil no ´Trem Caipira` 

entre Rio Preto e 
Engenheiro Schmitt?  

 
» Veja o resultado

 

Rio Preto: 19ºC/25ºC 

Chuvoso durante o dia 
e à noite.  
Veja outras 
previsões 

 

 

» Faça valer o seu direito de 
cidadão. Reclamações e 
sugestões serão apuradas.  
» Denuncie: (17) 2139-
2013  
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   18/01/2005 - Católicos iniciam culto oficial a padre Mariano 
   17/01/2005 - Mãe conta milagre do padre Mariano 
   13/01/2005 - Schmitt festeja beatificação de padre Mariano 
   11/01/2005 - Mulher atribui cura ao padre Mariano 
   04/01/2005 - Vaticano diz que milagre salvou rio-pretense 

    

   25/10/2007 - Polícia apreende avião com contrabando 
   25/10/2007 - Delegado preso ganha indenização 
   25/10/2007 - Metalúrgico morre após ser esfaqueado 
   25/10/2007 - Chuva faz aeroporto operar por instrumento 
   25/10/2007 - Cabeleireiro será indenizado em R$ 11,5 mil 
   25/10/2007 - Inquérito apura denúncia de abandono 
   25/10/2007 - Estado libera R$ 1,2 milhão para região 
   25/10/2007 - PM captura foragido da Justiça 
   25/10/2007 - Ladrões invadem residência no Macedo Telles 
   25/10/2007 - Dupla assalta posto de gasolina no bairro Eldorado 
   24/10/2007 - Um bairro sob as bênçãos de São Judas 
   24/10/2007 - Acidente com ônibus da Circular fere bebê 
   24/10/2007 - Trafegar por estrada de terra vira ‘calvário’ 
   24/10/2007 - Polícia apura denúncia de abandono de idosa 
   24/10/2007 - Juiz manda Fundação Casa asfaltar vicinal 
   24/10/2007 - Projeto agiliza obtenção da dupla cidadania 
   24/10/2007 - Estudante de 16 anos xinga policial militar 
   24/10/2007 - Arprom comemora 40 anos com churrascada 
   24/10/2007 - Júri condena homem a nove anos de prisão 
   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 
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